
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਰਿਟੀ ਨੇ ਦਨੁੀਆ ਨ ੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰਲਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (29 ਮਈ, 2019) – ਅਿੱਜ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈ ਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ (Economic Development and 

Culture) ਆਰਫਿ ਨੇ ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਧ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਆਰਰਿਕ ਿਬੰ੍ਧਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰ ਕਾਿ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਲਈ 

ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪਲਾਨ ਦਾ ਪਰਗਟਾ ਾ ਕੀਤਾ। ਇਿ ਪਲਾਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੁਨੀਆ ਨ ੰ  ਇਹ ਰਦਖਾਉਣਾ ਹੈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨ ੈਿਟਮੈਂਟ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) (Foreign Direct Investment) (FDI) ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 
ਪਰਕਾਰਾਂ ਦ ੇਰਨਰਮਾਣ ਤ ੇਕੇਂਦਰਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਿੱ ਖ ਆਰਰਿਕ ਿੈਕਟਰਾਂ – ਐਡ ਾਂਿਡ ਮੈਨਯ ਫੈਕਰਚੰਗ 

(Advanced Manufacturing), ਹੈਲਿ ਐਡਂ ਲਾਈਫ ਿਾਇੰਰਿਜ (Health and Life Sciences) ਅਤੇ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 
(Innovation and Technology) ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਟੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਿਮਰਿਤਾ ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
 

ਰਿਟੀ ਦ ੇਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. (FDI) ਪਲਾਨ ਨ ੰ , ਅਮਰੀਕਾ (US) ਅਤੇ  ੈਿਟਰਨ ਯ ਰੋਪ (Western Europe)  ਰਗੀਆਂ ਆਰਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ  ਿੱ ਧ ਿਮਾਨ 

ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਚੀਨ (China) ਰ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਧ ਲੰਮੀ ਰਮਆਦ ਦੀਆਂ ਿੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਤਿੱਕ, ਕਈ ਭ ਗੋਰਲਕ ਖੇਤਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨਾ ਬ੍ਣਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ।  
 

ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇਿੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕਾਰੀ ਕਹਾਨੀ ਹੈ। ਮੁਿੱ ਖ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨ ੈੱਟ ਰਕਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਇਿਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਿਿਾਨ ਦ ੇਇਲਾ ਾ, 
ਰਿਟੀ ਨ ੇਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੰਪਤੀਆਂ ਰ ਕਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨ ਾਂ ਕੋ ਰਰਕੰਗ ਿਪੇਿ (coworking space), 

ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਿਟ (Cybersecure Catalyst) ਅਤੇ ਰਾਇਰਿਨ ਯ ਨੀ ਰਰਿਟੀ (Ryerson University), ਅਲਗੋਮਾ ਯ ਨੀ ਰਰਿਟੀ 
(Algoma University) ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਦ ੇਨਾਲ ਨ ੇਂ ਪੋਿਟ-ਿੈਕੰਡਰੀ ਮੌਕ ੇਹਨ। 
 

28 ਮਈ ਨ ੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈ ਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ ਆਰਫਿ ਨੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਅੰਬ੍ੈਿਡਰ ਪਰੋਗਰਾਮ (Ambassador 

Program) ਬ੍ਾਰੇ ਰ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ (Brampton Board of Trade) ਦ ੇਨਾਲ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਬ੍ਰੇਕਫਾਿਟ ਦਾ 
ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰ ਿੱ ਚ ਕਈ ਿਿਾਨਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਿਟੀ ਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿਿਾਨਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਗਲੋਬ੍ਲ ਿਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦ ੇਿਨਮੁਖ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਰਲਆਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਿਮਰਿੱਿ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਿ ਿਾਲ ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਰ ਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਲਾਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ 

 ਾਿਤੇ  ਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ $1.875 ਰਮਲੀਅਨ ਦੇ ਓਪਰੇਰਟੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਬ੍ਜਟ (Operating Capital Budget) ਨ ੰ  ਮਨਜ਼ ਰੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਿੀ। ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 
ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈ ਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ ਆਰਫਿ, ਅਿੱਜ ਦ ੇਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਮਹੌਲ ਰ ਿੱ ਚ ਰਨ ੇਸ਼ਕਾਂ ਦ ੇਿਾਹਮਣੇ ਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁਿੱ ਲ ਨ ੰ  ਪਰਰਭਾਰਸ਼ਤ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਲਾਗ ਕਰਣ ਪਲਾਨ ਰ ਕਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਾਰਕੀਰਟੰਗ ਮੁਰਹੰਮ ਅਤੇ ਿਰੋਤ ਮਾਹਰ ਮਦਦ ਰ ਕਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਹ ਾਲੇ 

 

“ਮੈਂ ਬ੍ਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ ਰਕ ਇਹ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਟੀ ਦ ੇਭਰ ਿੱ ਖ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਰਨ ੇਸ਼ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਰਕ 

ਉੱਚ ਉਦਯੋਗ ਇਹ ਜਾਣਨ ਰਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰ ਕਾਿ, ਰ ਿਤਾਰ ਅਤੇ ਰਨ ੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ  ਾਲੀ 
ਪਰਰਤਭਾ, ਟਾਕਰੇ ਦ ੇਲਾਭ ਅਤੇ ਗਲੋਬ੍ਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਿ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚ ਰਮਲੇਗੀ।”  

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

http://www.brampton.ca/EN/Business/BEC/whatsNew/Pages/Incubator.aspx
https://www.ryerson.ca/cybersecure-catalyst/


 

 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਗਲੋਬ੍ਲ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਿ ਦ ੇਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ 
ਿਰਿਤੀ ਰ ਿੱ ਚ ਹੋ ੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ, ਰ ਦੇਸ਼ੀ ਰਨ ੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਿੀਂ ਟਾਕਰੇ ਦ ੇਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਤ ੇ

ਮੁਿੱ ਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਅਿਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 
- ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਗੁਰਪਰੀਤ ਐਿ. ਰ ਿੱ ਲੋਂ  (Gurpreet S. Dhillon), ਚੇਅਰ ਆਫ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈ ਲੈਪਮੈਂਟ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
   

  

 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

